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DOBRA  RADA                                                       

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:      

cieszyć się bez powodu,                                       

być ciągle czymś zajętym                                          

i domagać się ze wszystkich sił  tego,                  

czego pragnie.                                                                                                                   

PAULO COELHO                                                                                                                                                                                    

        Zakończą się zajęcia roku szkolnym i rozpoczną się 

wakacje, czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesią-

cach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom     

oraz pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne waka-

cje były ciepłe i radosne. Odpoczywajcie, nabierajcie sił      

i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. 
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FOTOREPORTAŻ 

  Z KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ KL. II 

Dnia 5 maja 2017 roku po raz kolejny odbył się Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów klas II. Konkurs 

został przygotowany przez p. Elżbietę Trubiłło i p. Małgorzatę Klarowicz. Uczniowie rozwiązywali różnorodne 

zadania związane z krajami UE. Rywalizacja między drużynami poszczególnych klas była bardzo zacięta do 

ostatniej konkurencji. Największą liczbę punktów zdobyły dwie klasy – 2 bu i 2 dj i to one zajęły I miejsce, II 

miejsce zajęła klasa 2 au, III miejsce – klasa 2ej, IV miejsce – 2cj, V miejsce -2 fi. Konkurs zakończył się rozdaniem 

pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych dla każdego uczestnika. 

 



TURNIEJ MITOLOGICZNY KLAS PIĄTYCH – 26. 04. 2017 R. 

FOTORELACJA 

Fot. Dorota Kułak 



 

WROCŁAW MÓWI „NIE” 

CYRKOM ZE ZWIERZĘTAMI ! 

Podziwiamy przyrodę i jej piękno, zachwycamy się i 

rozczulamy naszymi domowymi, czworonożnymi pupilami. 

Ileż wrażeń dają nam obserwacje dzikich zwierząt w ich 

naturalnym środowisku. Natura zdumiewa nas, wprowadza 

w zachwyt, kiedy patrzymy i zastanawiamy się nad jej 

dziełem i mądrością, rozbudza w nas wrażliwość, kształtuje 

empatię. Dlaczego zatem mają istnieć miejsca, w których 

zwierzęta, wyuczone od oseska nienaturalnych zachowań, 

żyją po to, aby cieszyć ludzi swoimi umiejętnościami, które 

jednak nie leżą w ich naturze ? Mówimy tu o cyrkach, gdzie 

poprzez okrutne metody tresuje się zwierzęta, uczy 

wyszukanych sztuczek, by zaspokajały ludzką próżność. 

Oklaski rozbawionej publiczności na cyrkowej arenie to ból 

i cierpienie cyrkowych zwierząt za kulisami, w klatkach i 

podczas tresury.  

Na szczęście nadchodzą lepsze czasy. W 2001 r., na 

wniosek organizacji zajmujących się prawami zwierząt, 

wojewódzkie kuratoria oświaty wydały zakaz 

kolportowania na terenie szkół i przedszkoli ulotek 

reklamujących występy cyrków ze zwierzętami. Uznano ich działalność za szkodliwą w procesie 

wychowania i rozwoju u dzieci wrażliwości, kształtowania norm postępowania, zasad moralnych.  

Jednocześnie zawiązała się w Polsce akcja „Stop cyrkom ze zwierzętami !”, w której uczestniczą 

organizacje ekologiczne i władze miast. Powstała koalicja miast mówiących „nie” cyrkom, zakazując im 

występów na swoim terenie. W tym roku do akcji dołączył Wrocław, co napawa nas dumą i radością. 

Jaka jest alternatywa, mądra ewentualność dla istnienia cyrków ? Jednym z pomysłów jest 

przekształcenie ich w objazdowe ZOO lub w schroniska, gdzie moglibyśmy oglądać zagrożone 

wyginięciem gatunki egzotycznych zwierząt. Inne rozwiązanie to już istniejący i osiągający sukcesy 

kanadyjski „Cyrk Słońca” ( „ Cirque du Soleil” ). Prezentuje on spektakle i pokazy sztuki cyrkowej, 

jednak tylko z udziałem ludzi, artystów, którzy wykonują zapierające dech w piersiach ewolucje 

powietrzne, pokazy umiejętności i sztuki teatralnej czy ulicznej. Wszystko dzieje się przy muzyce 

wykonywanej na żywo przez muzyków. Cyrk ten odwiedzał już Polskę wielokrotnie, zatem warto wybrać 

się na jeden choćby spektakl tej unikatowej grupy artystów. 

Każdy z nas może powiedzieć „nie” cyrkom ze zwierzętami, 

odmawiając choćby osobom rozdającym bilety czy foldery reklamowe.              

Nie żądajmy od rodziców i dziadków, by zabierali nas  na występy 

zwierząt na cyrkowych arenach.  Starajmy się przekonać, rozmawiać o 

tym z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami. 

Nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata, ale naprawiając zło                   

w swoim najbliższym otoczeniu, sprawiamy, że staje się on lepszy. 

       

                                                                      Michał Przybylski 

 



NASZA ZERÓWECZKA 

Witajcie! 
To my, klasa O a i O b. 5 maja 2017 roku świętowaliśmy w naszej Szkole Dzień 

Europy. Zdobyliśmy wiele ciekawych informacji na temat krajów Unii Europejskiej. 
 

 
 

Uwielbiamy bawić się klockami. Budujemy z 

nich domy, wieże i drogi. To świetna zabawa!  

Jeśli tylko nie ma wichury i ulewy, to bawimy 

się na   szkolnym podwórku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Opracowały: Bogumiła Szymczak                                                                                                                                 

Aleksandra Szafron 



 



Pokoloruj  
Połącz komputer z

myszką

Tak się nudziłem, 
gdy byłem sam 
A teraz kilku 

kolegów mam. 

Co dzień od rana 
czekam tej chwili, 
Gdy będą ze mną 

koledzy mili. 

Wspólna zabawa 
zawsze się uda. 

Już teraz nie wiem, 
co to jest nuda. 

Dobrze nam razem, 
słońce czy deszcz 
Czy i ty z nami 

bawić się chcesz?
Koledzy - Cz. Janczarski
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NAUCZYCIELE NASZEJ 

SZKOŁY 

Wywiad z Panią Margareta Paruszewską,                                                                                          

nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej 

Kinga Suwała, redaktorka Gazetki Szkolnej: Dzień dobry, czy mogłabym zadać Pani 

kilka pytań?                                                                                                                                                                                 

PANI  MARGARETA PARUSZEWSKA: Tak, oczywiście. 

 K.S.: Co spowodowało, że została Pani nauczycielką? 

 P.M.P.: Od najmłodszych lat lubiłam bawić się w szkołę. Stawałam wtedy przed swoją tablicą i tłumaczyłam 

ukochanym misiom pisanie literek czy cyferek. Ale tak naprawdę to myślę, że pasję nauczania przekazała mi 

moja babcia, która pracowała w szkole i była z tego powodu bardzo szczęśliwa.  Całymi dniami przesiadywała 

w szkole, a ja razem z nią.                                                                                                                                                                                    

K.S. : Ile lat pracuje Pani w naszej Szkole? 

P.M.P.: W naszej Szkole pracuje już od 27 lat i jest to moje pierwsze miejsce pracy.   

K.S.: Co ceni sobie Pani w uczniach? 

P.M.P.:  W uczniach cenię przede wszystkim dziecięcą radość, twórczość i kulturę osobistą. Cieszy mnie, 

kiedy dzieci potrafią współpracować ze sobą, ponieważ dzięki temu możemy wspólnie tworzyć ciekawe 

projekty i rozwijać nasze talenty.  

K.S.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.M.P.: Nie mam za wiele wolnego czasu, ale jak tylko coś wygospodaruję dla siebie, to czytam książki, 

słucham muzyki i wyjeżdżam za miasto, aby odpocząć od hałasu i zgiełku miasta. 

K.S.: Czy ma Pani ulubiony film i książkę? 

P.M.P.: Bardzo lubię oglądać filmy z Meryl Streep ( „ Mamma mia”, Boska Florence”…). Co do książek, to 

chętnie czytam różne. Szczególnie ciekawią mnie biografie lub pamiętniki sławnych ludzi.  Ostatnio 

przeczytałam biografię Agnieszki Osieckiej – słynnej autorki piosenek.   

K.S.: Czy lubi Pani gotować? 

P.M.P.: Szczerze, nie przepadam za gotowaniem, ale wszyscy zachwalają moją frittatę ze szpinakiem.                                                                                                                                                                                               

K.S.: Czy ma lub miała Pani jakieś zwierzę?                                                                                                               

P.M.P.: Trzy lata temu miałam kotkę – Kropkę, która mieszkała ze mną przez 13 lat. Była wielką rozrabiarą, 

ale czasami bardzo mi jej brakuje.                                                                                                                                                                                                              

K.S.: Czy w przeszłości była Pani dobrą uczennicą? 

P.M.P.: Kiedy przyszłam do pierwszej klasy, to miałam duże problemy z czytaniem, ale moja pani 

wychowawczyni tak mnie mobilizowała do ćwiczeń, że w późniejszych latach wygrywałam wszystkie możliwe 

konkursy polonistyczne. Tę historyjkę daję moim uczniom, jako przykład, że „ćwiczenie czyni mistrza.” 

K. S.: Które przedmioty szkolne najbardziej Pani lubiła? 

P.M.P.: Bardzo lubiłam muzykę i  j. polski.  

K.S.: Gdyby nie została Pani nauczycielką, to który zawód by Pani wykonywała? 

P.M.P.: Kiedyś chciałam zostać piosenkarką i nawet byłam na wstępnym przesłuchaniu, ale okazało się, że we 

Wrocławiu nie ma Wydziału Piosenkarskiego tylko Operowy, dlatego zrezygnowałam.  

K.S.: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. 

P.M.P.: Dziękuję bardzo za rozmowę. Była to dla mnie  duża przyjemność, bo jesteś  jedną z moich 

ulubionych uczennic.  

KINGA SUWAŁA KL.V C  

 



   Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 12-13lat   

Nowa Ruda 24-25.03.2017 

Zwycięstwo SSP nr 72 w punktacji drużynowej  

w kategorii 12 i 13 latków 

MEDALE ZŁOTE: 

Justyna Borowiak 100 m stylem klasycznym - kategoria 13 lat 

Justyna Borowiak 200 m stylem klasycznym – kategoria 13 lat 

Maja Makuszewska 100 m stylem dowolnym – kategoria 12 lat 

Aleksander Wojsław 100 m stylem klasycznym - kategoria 12 lat 

Michał Cygan Duszyński 200 m stylem klasycznym Kategoria 13 lat 

Sztafeta: 

4x50 m stylem dowolnym MIX 12 lat A.Wojsław, M.Makuszewska, P.Jarema,  

M.Frankowski kategoria 12 lat 

4x50 m stylem zmiennym 12 lat M.Makuszewska, A.Wojsław, M.Frankowski,  

P.Jarema kategoria 12 lat 

MEDALE SREBRNE: 

Wiktoria Kowalczuk 400 m stylem dowolnym kategoria 12 lat 

Maja Makuszewska 200 m stylem zmiennym kategoria 12 lat 

Aleksander Wojsław 100 m stylem dowolnym kategoria 12 lat 

Aleksander Wojsław 200 m stylem grzbietowym kategoria 12 lat 

Aleksander Wojsław 200 m stylem zmiennym kategoria 12 lat 

4x50 m stylem zmiennym A.Sikorska, J. Borowiak, A.Caliński  

Nowak kategoria 13 lat  

4x50 m stylem dowolnym A.Nowak, J.Borowiak, A.Sikorska,  

A.Caliński kategoria 13 lat 

Michał Cygan Duszyński 100 m stylem klasycznym kategoria 

13lat 

Jan Karkulowski 200 m stylem klasycznym kategoria 12 lat  

MEDALE BRĄZOWE: 

Viktoria Rybińska 400 m stylem dowolnym kategoria 12 lat 

Hanna Bilińska 100 m stylem grzbietowym kategoria 12 lat 

Maja Makuszewska 200 m stylem grzbietowym kategoria 12 lat 

Maja Makuszewska 100 m stylem klasycznym kategoria 12 lat 

Marcin Caliński 100 m stylem grzbietowym kategoria 13 lat 

Miłosz Frankowski 100 m stylem motylkowym kategoria 12 lat 

Miłosz Frankowski 200 m stylem zmiennym kategoria 12 lat 

4x50 m stylem dowolnym J.Mikłos, P.Diłaj, H.Bilińska, W.Kowalczuk kategoria 12 lat 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW: Trenerka Dorota Serafin,  Trenerka Małgorzata Gembicka 



CZY WIECIE, ŻE... 

Lew afrykański to mięsożerny gatunek ssaka lądowego z rodziny 

kotowatych, drugi po tygrysie – co do wielkości – wśród czterech 

ryczących wielkich kotów. Jedyny kot żyjący w zorganizowanych 

grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej piątki Afryki – pięciu 

najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. Samiec lwa, 

łatwo rozpoznawalny po grzywie, może ważyć 150-200 kg. 

Największy znany samiec ważył 375 kg, był to lew o imieniu Simba, 

żył on do 1970 roku w Colchester Zoo. Samice są znacznie mniejsze, 

ważą 120–180 kg i nie mają grzywy. Samce zajmują się 

zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada i zapładnianiem 

samic. Samice polują i opiekują się lwiątkami. Lwy zamieszkiwały 

niegdyś Afrykę, Azję i Europę, a jeśli uznać lwy    amerykańskie za 

podgatunek Panthera leo – to również Amerykę Północną                   

i Południową. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są 

narażone na wyginięcie i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan 

liczebny określony został jako krytyczny. Lew jest bardzo dużym kotem, ustępującym rozmiarami jedynie 

największym podgatunkom tygrysa. Masywne ciało z czterema potężnymi, silnie umięśnionymi łapami, 

zakończonymi ostrymi pazurami, wyposażone w silne szczęki jest doskonale przystosowane do powalania                  

i zabijania nawet bardzo dużych zwierząt. Na krótkich dystansach może osiągnąć prędkość do 60 km/h. Jest 

raczej sprinterem, a nie długodystansowcem. Kolejną – obok stadnego 

trybu życia – cechą wyróżniającą lwy wśród pozostałych kotowatych 

jest najsilniej zaznaczony dymorfizm płciowy. Samce są o 20–35% 

większe, o 50% cięższe od samic i mają grzywę długich włosów 

otaczającą głowę i kark, zachodzącą na barki – z wyjątkiem samców 

populacji z Tsavo i Senegalu, u których grzywa nie występuje lub jest 

szczątkowa. Sierść lwów jest jasnobrązowa, biała na brzuchu                          

i wewnętrznych częściach nóg, grzbiet i uszy czarne, grzywa samca od 

płowej (brązowo-żółtej) przez rudawą, kremową do niemal czarnej. 

Spotykana jest – choć rzadko – forma o białym umaszczeniu. Młode 

mają cętki, które zanikają z wiekiem. W sprzyjających warunkach ryk 

lwa słychać z odległości pięciu kilometrów. Dominujące w stadzie 

samce ryczą, aby oznajmić obcym swoją obecność na zajmowanym 

obszarze, a członkom stada wskazać swoje aktualne położenie. Lwy jako jedyne kotowate żyją w grupach 

rodzinnych. Stado składa się z wielu osobników – spokrewnionych samic, ich 

potomstwa obojga płci i kilku niespokrewnionych samców, których głównym 

zadaniem jest obrona terytorium i zapładnianie samic. Odnotowano tylko dwa 

przypadki obecności niespokrewnionych samic w stadzie. W stadzie może być 

jeden samiec lub koalicja 2–4 samców. Większość stad liczy od 2 do 12 dorosłych 

osobników. Wielkość, liczba i zagęszczenie stad są uzależnione od dostępności 

pokarmu oraz liczebności lwów na danym obszarze. Każde stado ma swoją 

własną hierarchię, w której 

najsłabszy samiec ma rangę 

wyższą od samic. Samce 

stale rywalizują o 

przywództwo nad stadem          

z innymi lwami i rzadko 

zdarza się, by samiec lwa 

żył w jednym stadzie dłużej niż 3 lata. Jeśli przewodzący 

samiec zostanie pokonany przez innego, odchodzi od stada 

i z reguły już nigdy do niego nie wraca. Młode samice 

zwykle pozostają w stadzie na stałe, a opuszczają je po 

osiągnięciu dojrzałości płciowej.  

Informacje zaczerpnięto z Interetu. 

                                                                                                                        NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VIP 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Tsavo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stado
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stado


WYDARZENIA KULTURALNE 
 

DZIECIAK RZĄDZI 

Film animowany ze studia DreamWorks Animation, w którym 

powstały takie przeboje jak ”Shrek” i ”Madagaskar”. Jego premiera 

odbyła się 21 kwietnia 2017 roku. 

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy 

braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w 

garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen 

dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w 

rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, 

natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę 

sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy 

jest jego młodszy brat.  Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich 

różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i 

udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie 

pokonać. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  PIĘKNA I BESTIA 

 

Bella jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej 

ojciec, Maurycy, został uwięziony w pałacu okrutnej bestii, 

postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe 

życie, w zamian za życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku 

zdziwieniu Belli, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego 

dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych 

przedmiotów, takich jak: zegar Trybik, świecznik Płomyk, czy 

miotełka Puf Puf. Tymczasem Maurycy, chcąc uratować swą córkę, 

zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego - Gastona, który jest 

zakochany w Belli. Mimo, że film miał premierę ponad miesiąc temu, 

jest on naprawdę godny polecenia. 

 

                             

 

ZAPRASZAMY  DO  KIN!  

  

 
Informacje zaczerpnięto z Internetu. 

 

NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VIP 



 ŚWIETNA MODA I URODA 

 

JAK SIĘ UBRAĆ W OKRESIE WIOSENNYM ? 

CO MODNEGO W TYM SESONIE: 

NASZYWKI 

 

Z pewnością kojarzysz trend z tego sezonu w postaci jeansów z naszywkami 

i haftowaniem. W roku 2017  rozwinie się on pełną parą. Modne będą 

naszywki już nie tylko na jeansie, ale także na każdym rodzaju materiału. 

Oprócz naszywek pojawią się również kolorowe hafty ozdabiające spódnice, 

bluzki czy sukienki. Ma być kolorowo i z dużą dozą szaleństwa. 

SZEROKIE RĘKAWY                                                                                                                   

Kolejnym trendem, który już teraz powoli wchodzi na listę nowości, są duże 

rękawy bluzek oraz sukienek. Mogą być szerokie, bufiaste, długie, lejące się 

i jakie sobie tylko wymarzymy. Ważne, aby miały rozmiar XXL. Bardzo 

ciekawą propozycją są rękawy rozkloszowane jakby w stylu flamenco. Dodaje to stylizacji hiszpańskiej elegancji. Trend 

ten może posłużyć zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Szerokie, rozkloszowane rękawy - jeśli je lubicie to 

warto kupić jedną czy dwie bluzki lub sweterek. A wybór jest ogromny: od tych najprostszych rozkloszowanych, poprzez 

warstwowe w stylu hiszpańskim, wiązanych na kokardy czy bufiastych. Jeśli już mowa o bufkach, to pojawią się również 

w przerysowanej formie na ramionach; ciekawie wyglądają też bufki obniżone poniżej linii ramion.  

 

   

 

 

 

 

 

 

MODNE BUTY                                                                                                                                                        
Projektanci lansują mule, czyli hybrydy klapków i mokasynów. Równie popularne będą  modele inspirowane baletem - 

z wiązaniem wokół kostki, utrzymane w odcieniach pasteli. Rok 2017 należeć będzie do różu, 

dlatego czarne, klasyczne szpilki wymieniamy na te w kolorze soczystej fuksji i amarantu, ale 

też czerwieni. 
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                    KAMPANIA PROZDROWOTNA „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”   



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY … 
                                                       

 

 

 Król Maciuś Pierwszy 

 

      Maciuś po śmierci swego ojca, króla Stefana 

Rozumnego, chcąc nie chcąc dziedziczy koronę. 

Ponieważ jest dzieckiem, sąsiednie państwa szybko 

wypowiadają mu wojnę, spodziewając się łatwego 

zwycięstwa. Maciuś wojnę wygrywa, ale nie 

spoczywa na laurach. Zostaje władcą reformatorem. 

Uczy się rządzić mądrze i sprawiedliwie, zawiera 

przyjaźń z czarnoskórym królem ludożerców Bum-

Drumem, a wreszcie wpada na pomysł, żeby dać 

dzieciom pełnię praw i stworzyć dziecięcy sejm. 

Reformy Maciusia budzą sprzeciw innych 

monarchów  i wybucha kolejna wojna. Król zostaje 

podstępnie pokonany, pojmany i skazany na 

wygnanie. 

Wzruszająca, wspaniała powieść Janusza 

Korczaka, obowiązkowa lektura kolejnych pokoleń 

młodych czytelników.  

 

          

 

 

 

 

 

Wykorzystano informacje z Internetu. 
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